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RAPORT Z KONSULTACJI  

Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok –  spotkania i konsultacje on-line 
 

Wydział Rozwoju Społecznego (Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych) Urzędu Miejskiego w Gdańsku rozpoczął 

przygotowywanie założeń do Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 w czerwcu 2022 r. 

Podstawowym założeniem inicjatorów działania była chęć współtworzenia tego dokumentu partycypacyjnie z przedstawicielkami 

i przedstawicielami sektora społecznego oraz zaproszenie do dyskusji na temat przebiegu i form współpracy między gdańskimi NGO, 

a samorządem.  
 

W ramach prac nad Programem odbyło się 5 spotkań konsultacyjnych, w których uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki 

NGO, Urzędu oraz jednostek miejskich. Spotkania poświęcone były wypracowaniu postulatów i rozwiązań do Programu na 2023r., w tym 

aktualizacji celów Programu, dyskusji nt. reprezentacji sektora oraz komisji konkursowych. Notatki ze wszystkich spotkań dostępne są pod 

linkiem tutaj. 

 

W drugiej kolejności opublikowano treść Programu, do którego można było zgłosić uwagi i propozycje zmian za pomocą formularza  

on-line dostępnego od 9 do 26 września 2022 r. W ww. formie wpłynęły cztery przedstawione poniżej uwagi. Wypracowany wspólnie 

dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego. 

 

 

Lp.  

Paragraf, ustęp, 

punkt programu 

Proponowana 

zmiana  
Uzasadnienie  

Osoba/podmiot 

zgłaszająca(y) 

uwagi: 

Komentarz 

1. Rozdział 5 

Programu - 

Obszary 

Kolejny już rok nie 

ma realizowanego 

zagadnienia 

związanego z 

Tematyka bezpieczeństwa w Mieście Gdańsku jest 

od pewnego czasu bardzo mocno pomijana. Przez 

kilka ostatnich lat projekt w który był zaangażowany 

WBiZK UM w Gdańsku pozostawiając strefę 

Arkadiusz 

Kuźmiński - 

Wiceprezes 

Zarządu ADIUTARE 

Uwaga odrzucona.  

 

Uzasadnienie:  

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/program-wspolpracy-miasta-z-ngo-rozpoczynamy-przygotowania-na-rok-2023,a,222176
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Lp.  

Paragraf, ustęp, 

punkt programu 

Proponowana 

zmiana  
Uzasadnienie  

Osoba/podmiot 

zgłaszająca(y) 

uwagi: 

Komentarz 

działalności - 

współpracy 

bezpieczeństwem 

przestrzeni 

publicznej Miasta 

Gdańska czyli 

bardzo ważnego 

zagadnienia, w 

które mogłyby 

angażować się 

jednostki zajmujące 

się ratownictwem 

medycznym i 

ochroną 

przeciwpożarową. 

Programy takie były 

realizowane przy 

współpracy z 

Wydziałem 

Bezpieczeństwa i 

Zarządzania 

Kryzysowego 

Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku. Brak 

tematyki dotyczącej 

ratownictwa 

medycznego 

wyklucza część 

publiczną bez odpowiedniej opieki. Dodatkowo w 

ramach projektu udzielono pomocy w przypadku 

konieczności skorzystania z zespołów ratownictwa 

medycznego pozasystemowo. 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Ratownictwa 

ADIUTARE w 

Gdańsku  

Po analizie kosztów i celowości 

przedsięwzięcia jakim było 

zlecanie zadania na medyczne 

zabezpieczenie przestrzeni 

publicznej w trybie otwartego 

konkursu ofert, wydział 

merytoryczny doszedł do 

wniosku, że korzystniejsze i 

efektywniejsze będzie zlecanie 

wykonania usługi przez podmiot 

medyczny na poszczególne 

imprezy, które z racji ilości 

uczestników lub zagrożeń 

wymagają zabezpieczenia 

medycznego. Tryb ten nie 

wyklucza zlecenia powyższego 

zadania organizacji 

pozarządowej, która spełnia 

odpowiednie wymagania 

formalne.  
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Lp.  

Paragraf, ustęp, 

punkt programu 

Proponowana 

zmiana  
Uzasadnienie  

Osoba/podmiot 

zgłaszająca(y) 

uwagi: 

Komentarz 

organizacji 

pozarządowych.  

2. 3. Celami 

szczegółowymi 

współpracy Miasta 

z organizacjami są: 

a) wzmocnienie 

jakości i 

dostępności 

realizacji zadań 

publicznych przez 

wspieranie 

rozwoju 

instytucjonalnego 

organizacji oraz 

rozwijanie 

kompetencji ich 

liderów, 

pracowników i 

wolontariuszy; b) 

wzmacnianie 

istniejących i 

kształtowanie 

nowych 

mechanizmów 

współpracy w 

3. Celami 

szczegółowymi 

współpracy Miasta 

z organizacjami są: 

a) wzmocnienie 

jakości i 

dostępności 

realizacji zadań 

publicznych przez 

wspieranie rozwoju 

instytucjonalnego 

organizacji oraz 

rozwijanie 

kompetencji ich 

liderów, 

pracowników i 

wolontariuszy; 

b) wzmacnianie 

istniejących i 

kształtowanie 

nowych 

mechanizmów 

współpracy w 

odpowiedzi na 

podczas konsultacji nie raz podnosiliśmy problem 

braku stabilizacji zatrudnienia w 3sektorze. Nasz 

najnowszy raport z badań wyrażnie wskazuje że 

zrozwiązanie tego problemu jest możiwe jedynie we 

współpracy z samorządem a program jedynie 

iluzorycznie na to wskazuje. Nie zawsze muszą to 

być rozwiązania finansowe. Wśród naszych 

rekomendacji są takie jak : 1)warto zachęcać 

organizacje do bardziej intensywnych  działań z 

zakresu fundraisingu, mających na celu stabilizację 

kondycji finansowej podmiotów, a co za tym idzie, 

większą stabilność  zatrudnienia. 2)należy wspierać 

podmioty w trzecim sektorze w procesie budowania 

strategii i długofalowego myślenia o rozwoju 

organizacji 3)położenie akcentu na zwiększenie skali 

treningu kompetencji liderów NGO. Zdobywanie 

nowych umiejętności ma docelowo poprawić jakość  

zarządzania i kondycji organizacji zarówno w 

krótkiej, jak i długiej perspektywie czasowej 

4)uświadamianie administracji samorządowej w 

zakresie wagi, jaką mają organizacje z perspektywy 

realizacji zadań publicznych 5) warto promować 

alternatywne do trybu konkursowego  modele 

zlecania realizacji zadań publicznych. Dotyczy to 

Fundacja RC Uwaga odrzucona.  

 

Uzasadnienie:  

Redakcja celów szczegółowych 

współpracy miasta gdańska 

została wypracowana na 

spotkaniu konsultacyjnym z 

udziałem przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, w 

tym zgłaszającego przedmiotową 

uwagą. Brzmienie celu 

uwzględnia kwestie podnoszone 

przez zgłaszającego dlatego ich 

zmiana na tym etapie wydaje się 

bezzasadna.  
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Lp.  

Paragraf, ustęp, 

punkt programu 

Proponowana 

zmiana  
Uzasadnienie  

Osoba/podmiot 

zgłaszająca(y) 

uwagi: 

Komentarz 

odpowiedzi na 

sytuacje 

kryzysowe. 

sytuacje kryzysowe; 

c) wzmacnianie 

działań na rzecz 

stabilności 

zatrudnienia w 

organizacjach 

zarówno trybu małych dotacji, jak i zakupu usług 

poza trybem konkursowo-dotacyjnym, dla części 

samorządów formuł nieznanych i niesprawdzonych  

w praktyce. 

3. Rozdział 4 Formy 

współpracy, §4., 2. 

Dodanie 

podpunktu k) po 'j) 

wspieranie rozwoju 

wolontariatu;' w 

brzmieniu 'k) 

wspieranie rozwoju 

animacji społecznej' 

Czasy pandemii covid-19 oraz kryzysu uchodźczego 

w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę pokazały, że 

rozwój animacji społecznej na terenie dzielnic, ale 

również mniejszych społeczności miasta jest 

kluczowa w zakresie rozwijania samopomocy, 

integracji sąsiedzkiej, a także rozwoju postaw 

proobywatelskich. Animacja społeczna to odpowiedź 

na dezintegrację społeczną, wiele problemów 

lokalnych i środowiskowych - animacja pomaga 

zagospodarować aktywność społeczną w 

odpowiednik kierunku, w szczególności w sytuacjach 

kryzysowych.  

Fundacja 

Regionalne 

Centrum Informacji 

i Wspomagania 

Organizacji 

Pozarządowych 

Uwaga przyjęta.  

 

Uzasadnienie:  

Zasadnym wydaje się 

rozszerzenie katalogu form 

współpracy o niezwykle istotną 

animację społeczną.  

  

4. Rozdział 5 

Przedmiot 

współpracy – 

priorytetowe 

zadania 

realizowane w 

ramach 

Zmiana treści 

punktu 'organizacja 

działań 

podnoszących 

kwalifikacje liderów 

i osób działających 

w organizacjach 

Celem zmiany jest wzmocnienie przekazu o 

istotności kształcenia i powiększania kompetencji 

animatorów społecznych działających w mieście, w 

szczególności jest to komplementarne z 

funkcjonowaniem systemu Domów i Klubów 

Sąsiedzkich.  

Fundacja 

Regionalne 

Centrum Informacji 

i Wspomagania 

Organizacji 

Pozarządowych 

Uwaga odrzucona.  

 

Uzasadnienie: 

Brzmienie punktu, §5,20) lit. a) 

celowo skonstruowana jest w 

możliwie szeroki sposób, aby 

uwzględnić całe spektrum 
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Lp.  

Paragraf, ustęp, 

punkt programu 

Proponowana 

zmiana  
Uzasadnienie  

Osoba/podmiot 

zgłaszająca(y) 

uwagi: 

Komentarz 

współpracy 

finansowej,  §5,20) 

Działalność na 

rzecz organizacji 

pozarządowych, a) 

wsparcie 

działalności 

organizacji 

wspomagających 

technicznie, 

szkoleniowo i 

informacyjnie inne 

organizacje 

pozarządowych' na 

'organizacja działań 

podnoszących 

kwalifikacje liderów 

i osób działających 

w organizacjach 

pozarządowych (w 

tym animatorów 

społecznych)' 

działalności liderów i osób 

działających w organizacjach 

pozarządowych. Uwzględnienie 

uwagi z punktu 3 dotyczącej 

dodania do form współpracy 

wspierania rozwoju animacji 

społecznej realizuje cel 

zgłaszającego uwagę. 

Proponowane uzupełnienie 

wydaje się być bezzasadne.  

 

 


